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De bekroonde software voor 

tandheelkundig 3D-printen. 

00
01

09
9/

#1
_2

02
0-

10

Dat is alles
wat ons betreft.

Alles, wat  
u moet weten.



DentaMile connect is uw innovatieve software-
oplossing voor de CAD/CAM-productie van  
spalken, kronen en bruggen.

Dankzij DentaMile connect is 3D-printing zo eenvoudig,  
dat de technologie volledig in de dagelijkse werkomgeving  
kan worden geïntegreerd.

Wat moet u nog meer weten over DentaMile connect?  
Dat ontdekt u op de volgende pagina’s.

Snel. 
Intuïtief.
Gevalideerd.



DentaMile connect 

is eenvoudig.
DentaMile connect – ontwikkeld met gebruikers,  
getest door gebruikers, gemaakt voor gebruikers.  
Voor efficiënte werkprocedures die  
tegemoetkomen aan uw dagelijkse eisen.

Wat het biedt: plug-and-play.

Cloud-gebaseerd
• Geen installatie nodig

• Geen zorgen over updates 

• Altijd up-to-date 

• Snelle toegang, overal en altijd

Gemakkelijk te bedienen
• Eenvoudige, zelfverklarende voor zichzelf sprekende bediening

• Intuïtieve gebruikersbegeleiding zonder behoefte aan uitgebreide training

• Getest en geoptimaliseerd in samenwerking met gebruikers 
(bruikbaarheidsonderzoek uitgevoerd met eye-tracking)

• Tests onder gebruikers tonen een steile leercurve aan



Dagelijkse efficiëntie
• De software integreert harmonieus in uw dagelijkse routine  

en helpt uw dag te optimaliseren.

• Handige standaardinstellingen, veel geautomatiseerde stappen

• Voorbereiding van ontwerpvoorstellen voor occlusale spalken

• Volautomatisch nesten1, slicen2 en printen

• Als het geprinte voorwerp werkstuk volledig ontworpen is,  
kan het later op elk gewenst moment later ptijdsti worden 
gereproduceerd worden

Volledig aanpasbare instelbare articulator
• Geïntegreerde virtuele, volledig aanpasbare instelbare articulator

• Ingesteld op gemiddelde waarde, volledig aanpasbaar waar nodig

• Individueel aanpasbare instellingen voor de best mogelijke weergave  
van de patiëntsituatie 

• Reproductie van de patiënt specifieke bewegingen van het  
kaakgewricht – protrusie en laterotrusie, Bennett-hoek en vrij  
instelbare anterieure geleideplaat

DentaMile connect optimaliseert systematisch  
de processen in uw dagelijkse routine.

Zo eenvoudig als mogelijk, zo efficiënt  
als gewenst.

  1Automatische positionering van het geprinte object werkstuk op de bouwplaat
  2Omzetting van een ontworpen 3D-geprint object werkstuk in specifieke instructies voor de printer

DentaMile connect 

is gemakkelijk.



Tandartspraktijk en laboratorium
• Cloud-gebaseerd: Fysieke afstand is geen probleem. 

• Tandarts, tandtechnicus en actuele patiëntgegevens zijn verbonden met een enkele klik.

• Prompte communicatie

• Feedback kan direct worden verkregen.

Printers en randapparatuur
• »Smart Connectivity« voor het netwerken van complete systemen

• Eenvoudige import van scanbestanden in open STL-formaat

• Naadloze integratie van DMG 3D-printers: 3Demax en 3Delite

• Naadloze integratie van DMG-nabewerkingsapparatuur:  
3Decure en 3Dewash

Ontwerpen, slicen en printen
• Beheer van alle machinale bewerkingen en processen met één softwareprogramma

• Uniforme software-interface voor naadloze integratie van technologieën

• Met behulp van de allerlaatste cloudtechnologie van Microsoft Azure kunnen  
patiëntgegevens worden overgedragen, gearchiveerd en versleuteld

• Geïntegreerd slicingproces zonder wijziging van systeem/technologie

• CAD-ontwerp en fabricage met behulp van de 3D-printer, alles in één oogopslag

DentaMile connect 

verbindt alles.
DentaMile connect zorgt voor eenvoudig netwerken  
van alle bij het productieproces betrokken partijen:  
Mensen, apparaten en technologieën.  

Alles met elkaar verbonden, zonder ruimtelijke of  
technische belemmeringen.



DentaMile connect 

is veilig.
DentaMile connect vormt de basis voor het beveiligen en 
valideren van de workflow bij de fabricage van medische 
hulpmiddelen. Fouten worden tot een minimum beperkt en 
processen worden MDR-compliant en traceerbaar gemaakt.

Dataveiligheid
• Versleuteling van patiëntgegevens met de nieuwste cloudtechnologie van Microsoft Azure

• Gegevensbescherming en het hoogste niveau van gegevensbeveiliging zijn gegarandeerd

• Inachtneming van regionale gegevensbeschermingsvereisten  
(Microsoft Server, servers in Europa)

• Automatische tussentijdse back-ups van ontwerpen

Applicatieveiligheid
• DentaMile connect minimaliseert foutenbronnen kans op fouten en maakt nieuwe functies 

mogelijk zonder enige extra inspanning.

• De software begeleidt gebruikers door het fabricageproces en houdt rekening met 
interacties tussen de materialen en de fabricagemethode.

• In combinatie met DMG DentaMile-hardware en kunstharsen is een biocompatibel,  
gevalideerd medisch hulpmiddel verzekerd gegarandeerd

• Het eindproduct voldoet aan de wettelijke eisen en de individuele behoeften van de patiënt.

• Bijkomende waarborgen door een bevoegde persoonlijke service (telefonisch,  
online of ter plaatse) 

Registratie
• Alle verwerkingsstappen worden digitaal weergegeven en gedocumenteerd.

• Consistente registratie van workflows

MDR-conforme gevalideerde workflow
• Gestandaardiseerde gevalideerde productie

• Inachtneming van de voorschriften voor tandheelkundige medische apparaten

• Naleving van MDR-normen is mogelijk gemaakt



DentaMile connect 

is bekroond.
De DentaMile connect-software is  
bekroond met de 2020 Duitse  
Innovatieprijs. Verklaard tot winnaar van  
»Excellentie in Business to Business« in de  
categorie »Medische technologieën«.

De jaarlijkse Duitse  
innovatieprijs erkent producten 
en oplossingen uit  
verschillende sectoren, die zich 
onderscheiden ten opzichte 
van eerdere oplossingen in  
gebruiksvriendelijkheid en  
toegevoegde waarde.  

Dat is alles wat u hoeft  
te weten over  
DentaMile connect. 

En nu: Het beste wat u kunt 
doen, is ermee te beginnen.



U heeft verder 

niets nodig. 
Echt.
www.dentamile.com

Wij helpen u graag met een persoonlijk adviesgesprek  
of een begeleide proef van de software:  
U kunt op verschillende manieren contact opnemen met 
het DMG Service Center Digital: 

Telefoon: 
+49 40 84 00 66 66  (in Engels)
E-Mail: 
supportdigital@dmg-dental.com
Contactformulier in het internet: 
www.dmg-dental.com/contact-support-digital
Onze kantooruren:
maandag - donderdag van 08:00 - 18:00 
vrijdag van 08:00 - 17:00


